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O que os nutrientes têm a ver com a sua saúde mental  
 

O que seriam apenas alguns dias trabalhando em casa, 
adotando medidas de prevenção e isolamento social, 
transformou-se em meses, e agora já passamos 

de um ano em uma dinâmica de restrições e adaptações e 
adaptações devido à Covid-19. Por estarem mais tempo em casa, 
muitos acharam que finalmente poderiam ter uma alimentação 
balanceada e nutritiva, mas essa expectativa acabou sufocada 
pela tensão e pelas horas dedicadas ao serviço, o que levou ao 
maior consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados e 
pobres em vitaminas e minerais. 

Soma-se a esse cenário a invasão do fast food via delivery na 
casa dos brasileiros e assistimos a uma dificuldade crescente em 
manter refeições saudáveis. Só que, longe de ser algo pontual, 
essa situação pode influenciar, e muito, o bem-estar físico e 
mental. 

Queixas como lapsos ou falta de memória, baixa disposição, 
cansaço mental, irritabilidade, baixa qualidade do sono, entre 

outras, podem ser consequências dessa piora na alimentação provocada pela mudança no estilo de vida. Como vem mostrando a 
ciência, deficiências de nutrientes podem acarretar prejuízos na concentração, fadiga mental e ansiedade.

Sobre os cuidados com a alimentação, a dieta mediterrânea, baseada em frutas, verduras, peixes, castanhas e gorduras boas 
como azeite de oliva, é a que carrega mais evidências de auxiliar no bom funcionamento cognitivo. Esses alimentos possuem 
nutrientes conhecidos como “nootrópicos”, que, resumidamente, ajudam a melhorar a comunicação entre os neurônios.  Fazem 
parte do grupo ômega-3, fosfatidilserina, triptofano, vitaminas do complexo B e magnésio.

A gente sabe, porém, que nem sempre é fácil atingir a ingestão recomendada desses elementos pela alimentação, ainda mais 
com a rotina desgastante da pandemia. É aí que ganhou notoriedade o uso de suplementos a fim de suprir a necessidade diária de 
substâncias que podem melhorar as funções cerebrais, o bem-estar e a qualidade de vida — algo que deve ser feito com o suporte 
de um profissional de saúde. 

De acordo com estudos atuais, a suplementação de ômega-3, gordura poli-insaturada com ação anti-inflamatória e originária de 
pescados de água fria, tem se mostrado particularmente importante na saúde neural. O nutriente participa de processos como maior 
fluidez da membrana dos neurônios e geração de novas células nervosas. 

O triptofano, fornecido por alguns grãos, também merece destaque. Pesquisas demonstram que esse aminoácido essencial 
(isto é, não produzido pelo corpo) atua na síntese de proteínas e de neurotransmissores como a serotonina, associada ao estado 
de felicidade, a dopamina, ligada à sensação de prazer, e a melatonina, que nos induz ao sono. As vitaminas do complexo B e o 
magnésio, por sua vez, atuam como coadjuvantes na produção hormonal. 

Ainda não temos previsão para o fim da pandemia do coronavírus, nem sabemos quando poderemos retomar as rotinas 
equilibradas de antes. Por isso, precisamos ampliar os cuidados com a alimentação, checar se há carência de nutrientes importantes, 
reservar um momento para realizar as refeições com calma, praticar exercícios, evitar telas de celular e TV próximo ao horário de 
dormir e fazer pausas relaxantes ao longo do dia. Só com o corpo e a mente bem nutridos vamos superar essa fase. 

Leia mais em: https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/o-que-os-nutrientes-tem-a-ver-com-a-sua-saude-mental/

SAÚDE
 

Crescem as evidências de que certas substâncias dos alimentos exercem um papel no combate ao estresse, 
na melhoria do sono e no reforço à memória 
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A MONTANHA MÁGICA

Por anos adiei a leitura deste clássico do escritor alemão e prêmio Nobel de Literatura Thomas Mann. Sempre 
algum livro ultrapassava A Montanha Mágica na ordem de prioridades. Talvez fosse pelas suas 856 páginas 
e temática difícil, mas havia o desafio de ler aquela que é considerada pelos críticos como a obra prima de 

Thomas Mann. Pois bem, 22 dias de leitura depois, cheguei ao fim e confesso que foi um prazer único. Difícil algumas 
vezes, mas na maior parte envolvente e cativante.

Já havia lido de Thomas Mann o inesquecível A Morte em Veneza, que julgo, na sua versão cinematográfica, o filme 
mais impactante que já vi na minha vida, e olhe que já vi muito filme bom nessa vida. Então, se A Morte em Veneza 
teve esse efeito em mim, A Montanha Mágica, apesar de muito mais volumoso, não iria me decepcionar. E não errei.

Acompanhamos aqui a história de Hans Castorp, um engenheiro burguês alemão que decide passar quatro 
semanas num sanatório para tuberculosos em Davos nos Alpes suíços em visita a um primo internado. Mas as coisas 
não se dão como ele esperava e Hans acaba passando sete anos por lá e onde se relaciona com diversos personagens 
que retratam os diferentes conflitos espirituais e ideológicos do início do século XX.

Os críticos consideram A Montanha Mágica um dos grandes testamentos literários do século XX e uma obra 
atemporal da literatura de ficção que se insere talvez como o principal exemplo do chamado Bildungsroman,  palavra 

alemã para romance de formação, aquelas obras que descrevem o desenvolvimento integral (físico, moral, psicológico, estético, social ou político) 
de um personagem durante praticamente toda sua vida.

É irônico que justamente em Davos, na Suíça, hoje sede do Fórum Econômico Mundial, se desenrole a história que é anterior à 1ª Guerra 
Mundial de um grupo de muito ricos que se dedica ao repouso e a se tratar, com todo luxo, banquetes diários, os melhores vinhos e enormes 
gastos de dinheiro.

O elemento motor de todo o livro é o tempo em si, sua dilação, a ideia de que o tempo tem uma natureza extremamente relativa e como os 
personagens se entregam ao gasto despreocupado desse tempo enquanto se isolam do mundo e praticamente vivem uma realidade paralela, 
ociosa e até mesmo ingênua.

Hans Castorp tem a alma e a mente disputada por dois tutores antagônicos: o iluminista Settembrini e o obscurantista Naphta, metáfora perfeita 
do clima reinante na Europa que culminou na primeira guerra e no nazismo. São dezenas e mais dezenas de páginas em que acompanhamos 
os debates acalorados entre Settembrini e Naphta e há momentos em que até esquecemos de que tudo aquilo saiu da mente de Thomas Mann.  
Nessa hora, ao lembrar quem está por trás daqueles vibrantes diálogos, dá um orgulho danado da elegância e do humor sutil da mente criadora 
de tantas páginas de puro deleite.

Encerro com um trecho quase do seu desfecho que considero um dos finais mais tocantes que já li: “Ah, toda essa juventude, com suas 
mochilas e baionetas, com as capas e as botas enlameadas! Sonhando de modo humanístico-estético, poderíamos imaginá-la num quadro 
diferente. Poderíamos ter a seguinte visão: esses jovens montando e banhando cavalos numa enseada do mar, caminhando pela praia em 
companhia da namorada, achegando os lábios à orelha da meiga noiva, ou talvez ensinando uns aos outros, numa amizade feliz, o tiro de arco. 
Em lugar disso, jazem ali, com o nariz no barro bombardeado. Que façam isso com alegria, ainda que transidos de medo e cheios de saudades da 
mãe, é assunto à parte, que nos orgulha e envergonha, mas nunca nos deveria induzir a colocá-los nesta situação”.

Pip   ca  com  P  menta Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/

Por Luiz Goulart

Basta três noites consecutivas de perda de sono para causar uma grande 
deterioração do seu bem-estar mental e físico. Um novo estudo publicado na 
revista Annals of Behavioral Medicine analisou as consequências de dormir 

menos de seis horas por oito noites consecutivas – a duração mínima do sono que os 
especialistas dizem ser necessária para manter a saúde ideal em adultos comuns.

O autor principal Soomi Lee, professor assistente na Escola de Estudos do 
Envelhecimento da Universidade do Sul da Flórida, descobriu que o maior salto nos 
sintomas apareceu após apenas uma noite sem dormir. O número de problemas mentais 
e físicos piorou continuamente, com pico no terceiro dia. Nesse ponto, a pesquisa mostra 
que o corpo humano se acostumou relativamente a repetidas perdas de sono. Mas tudo 
isso mudou no dia seis, quando os participantes relataram que a gravidade dos sintomas 
físicos estava no seu pior.

“Muitos de nós pensamos que podemos pagar nossa dívida de sono nos fins de 
semana e ser mais produtivos durante a semana”, disse Lee. “No entanto, os resultados 

deste estudo mostram que ter apenas uma noite sem dormir pode prejudicar significativamente o seu funcionamento diário.”
Os dados fornecidos pelo estudo Midlife in the United States incluíram quase 2.000 adultos de meia-idade que eram relativamente 

saudáveis   e com boa educação. Entre eles, 42% tiveram pelo menos uma noite de sono perdido, dormindo 1 hora e meia a menos do 
que suas rotinas normais. Eles registraram seus comportamentos mentais e físicos em um diário por oito dias consecutivos, permitindo 
aos pesquisadores revisar como a perda de sono causa desgaste e dilaceração no corpo.

Os participantes relataram um acúmulo de sentimentos de raiva, nervosismo, solidão, irritação e frustração como resultado da 
perda de sono. Eles também experimentaram mais sintomas físicos, como problemas respiratórios superiores, dores, problemas 
gastrointestinais e outros problemas de saúde. Esses sentimentos e sintomas negativos foram continuamente elevados ao longo dos 
dias consecutivos de perda de sono e não voltaram aos níveis basais, a menos que tivessem uma noite de sono de mais de seis horas.

Cerca de um terço dos adultos norte-americanos dormem menos de seis horas por noite. Lee diz que, uma vez que isso se torna 
um hábito, é cada vez mais difícil para seu corpo se recuperar totalmente da falta de sono, continuando o ciclo vicioso de piora do bem-
estar diário, que pode impactar profissionalmente. Um estudo anterior liderado por Lee descobriu que perder apenas 16 minutos de sono 
pode afetar o desempenho no trabalho. Suas descobertas anteriores também mostram que uma pequena perda de sono pode diminuir 
a consciência diária, que é um recurso crítico para controlar o estresse e manter rotinas saudáveis.

Lee diz que a melhor maneira de manter um bom desempenho diário é reservar mais de seis horas para dormir todas as noites.

Novo estudo revela como a perda de sono afeta o bem-estar físico e mental

BEM-ESTAR

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/novo-estudo-revela-como-a-perda-de-sono-afeta-o-bem-estar-fisico-e-mental/
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